
Kerstwensen met handlettering

Met name voor kerst begint het knutselgevoel te kriebelen. Handlettering is nu helemaal hip onder de creatievelingen
onder ons. 

Met tekstvoorbeelden kun je de motieven heel eenvoudig overtrekken. Klassiek in rood-wit-goud of in trendy
neonkleuren; met knopen en sterren van FIMO worden kerstkaarten kleine kunstwerken en zorgen ze voor een goed

gevoel in de tijd voor kerst, zowel bij het maken als tijdens het schenken.

25 MIN

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/


Knip eerst het kaartontwerp langs de grijze lijn uit en
arceer de achterkant in met een zacht potlood
(Lumograph 5B). Houd het potlood hierbij zo vlak
mogelijk langs het papier.
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Leg het ontwerp met de gearceerde kant naar onder op
de kaart of het stevig papier. Trek het ontwerp over met
een scherp potlood (Lumograph HB), waardoor je het
ontwerp op de kaart overbrengt.

Tip: 
Maak de sjabloon met een aantal paperclips vast aan de
kaart, zo kan het niet verschuiven. Je kunt het ontwerp
eventueel ook overtrekken met carbonpapier. 
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Schrijf de tekst met de zilverkleurige metallic marker.
Loop vervolgens elke letter aan de onder- en rechterkant
langs met de zwarte triplus color viltstift. Daardoor
ontstaat het interessante 3D-effect. Kleur de sterren in
met schitterend neonroze.
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Voor de sterren en knopen kneed je een passende
hoeveelheid FIMO zacht en druk deze in de
siliconenvorm. Snijd overtollig materiaal vlak weg met
een glad mesje. Laat de modellen in de vorm 30 minuten
uitharden in de oven op 110 °C. 

Tip: 
Als je meerdere motieven wilt maken, kun je de knopen
ook gewoon uit de vorm drukken en zonder
siliconenvorm laten uitharden. 
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Als ze zijn afgekoeld kun je de FIMO heel makkelijk uit
de vorm halen door deze lichtjes te buigen. 
Maak op deze manier zoveel knopen en sterren als je
nodig hebt.
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Lijm de FIMO-sterren met de lijm op de aangegeven
plaatsen op de kaarten. Maak de gaatjes in de knopen
met een perforatienaald voor parels (dik) of een lege
balpenvulling. Bevestig de knopen op de kaart door deze
vast te 'naaien' met gekleurd raffialint, wol of zilverdraad.
Knoop de uiteinden van het draad aan elkaar vast aan
de achterkant van de kaart.

6



Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single kersrood 8020-26 1

FIMO  soft 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single tropisch groen 8020-53 1

FIMO  effect 8020 Ovenhardende boetseerklei - Single glitter wit 8020-052 1

FIMO  8700 22 Oventhermometer - Blister Fimo oventhermometer 8700 22 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blister bevat 5 metallic markers,
schrijfkleuren: zilver, goud, rood, blauw, groen

8323-S BK5 1

Anderen kochten ook:

glad werkoppervlak (glas of keramiek), witte of gekleurd stevig papier of karton A5, gouddraad
of dun, gekleurd, bijpassend raffialint of wol, klein mesje met glad lemmet, paperclips, lijm, bijv.
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-soft/fimo-soft-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8020/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-effect/fimo-effect-8020-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-oppervlaktebehandeling/fimo-8700-22-fimo-oventhermometer-8700-22/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/metallic-markeerstiften/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/

